Kurdisch
MUT - beşdarbûn û bawerî
Bernameya zimanê Mülheim-ê ya kêm-borî ye ku mezinan dilbijandin dike ku fêrî zimanê Almanî
bibin û şarezayên zimanê heyî kûr bikin. Ji bo vê yekê, MUT dixwaze zarokan bixwîne û motîve
bike ku hîn bêtir beşdarî kursên ziman bibin û di heman demê de şarezayên wan ên perwerdehiyê
xurtir bike.
Bernameya MUT hêmanên pêşnîyara piştgirîya zimanî ya hindik (Qehwexaneyên MUT) bi
pêşniyarên pratîkî re (mînak dirûtina qehwexane, kursên bîsîkletê, geryan,seyran) li hev dike.

Taybetmendiyên din ên taybetî
Pêdivî ye ku fêrbûna ziman bi dersên projeyê li hundur û derveyî odeyên qursan (mînak bi geryan)
were piştgirî kirin. Lênêrîna zarokan dikare were saz kirin ger hewceyî bi kêmanî sê zarokên di bin
14 saliyê de hebe.
Derfetê dide dayikan ku bi mamoste an jî perwerdekaran re têkiliyê deynin. Ji ber vê yekê kurs li
derdorê an bi îdeal li saziyên perwerdehiyê pêk tên.
MUT kafe
Li MUT Cafeyê jin di atmosfereke -kafê de tên cem hev. Rêveberiyek heye ku kafeyê organîze
dike. Jin ji bo ku çanda xwe nas bikin û çanda Alman(Doytş) baştir nas bikin piştgirî didin. Hûn ê li
ser mijarên perwerdehiyê, pergala perwerdehiyê ya Alman, tenduristî, meyldariya kariyerê,
rûbirûbûna jiyana rojane / arasteya navçeyê û hê bêtir agahdarî bistînin.
Armanceke din a MUT-Café jî amadekirin û navbeynkariya kursên ziman û entegrasyonê ye.

Kursên Bisklêtê MUT (ji bo jinan)
Kursa bisîklêtê şarezayên trafîkê yên jin/dayikên bi paşerojê yên koçberiyê xurt dike û ji ber vê yekê jî
xurtkirina şarezayên dêûbavtiyê ye. Li vir jî, bal li ser pêşketina ziman e (zimanê teknîkî, qaîdeyên trafîkê).

Bi ajotina bisîkletê derfeta jin/dayik heye ku werzîşê bikin û bi vî awayî tenduristiya xwe pêş bixin. Dayik ji
bo zarokên xwe wek bikarhênerên rê wek nimûne tevdigerin. Ev ji bo zarok û malbatên wan cûrbecûr
çalakiyên dema vala vedike.
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